Hemslöjden i Skåne

HEMSLÖJDS

NYTT

# 3/2018

HEMSLÖJDS
NYTT

#3/2018
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Sofia Månsson,
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Utgivning: Hemslöjdsnytt är ett
medlemsblad som ges ut 4 gånger
om året (januari, april, juli och
oktober). För medlemsskap, se
sidan 24.

Detta är Skånes Hemlöjdsförbunds informationsblad som
utkommer med fyra nummer / år. Du som är medlem i någon
av våra hemslöjdsföreningar får Hemslöjdsnytt på posten i din
brevlåda. Prenumerera även på Skånes Hemslöjdsförbunds
digitala nyhetsbrev, så får du alltid aktuell information om
vad som är på gång. Maila din adress till info@hemslojdeniskane.se
om du inte redan är prenumerant.

10

sept

deadline
hemslöjdsnytt
nr 4/2018

Annonser: Privatpersoner som
vill sälja material, redskap etc. får
annonsera gratis i mån av plats. Vi
förbehåller oss rätten att utforma
och redigera materialet.

INNEHÅLL

2

KONTAKT

3

AKTUELLT

4

KURSER

6

Kontaktuppgifter till den
skånska hemslöjdsorganisationen

Nästa nummer: Nummer 4/2018
utkommer i oktober. Material
lämnas senast 10 september till
Skånes Hemslöjdsförbund eller
mailas till redaktören, se adress
ovan.

På gång i hemslöjdsskåne
Fördjupningskurser arrangerade
av Skånes Hemslöjdsförbund

Foton: Privata där ej annat anges.

HEMSLÖJDSFÖRENINGARNA 11

Tryckeri: All-Media Öresund AB
Kävlinge

Helsingborgs Hemslöjdsgille 11
Hemslöjden Malmöhus 12

Hemslöjdsnytt
trycks på
klimatkompenserat
papper.

MittSkånes Hemslöjdsförening

14

Staden Malmös Hemslöjdsförening 15
Söderslätts Hemslöjdsförening 17
Ängelholms Hemslöjdsgille 17
Östra Skånes Hemslöjdsförening 20

LITE AV VARJE 22
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mattor. Se sid. 8
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Att vara medlem i Hemslöjden
innebär en mängd fördelar

KONTAKT

SKÅNES
HEMSLÖJDSFÖRBUND
Hemslöjdsorganisationen i Skåne består av flera delar som är samlade under Skånes
Hemslöjdsförbund: lokala föreningar, Hemslöjdens butik, och hemslöjdskonsulenterna.

Hemslöjdskonsulenterna

Skånes Hemslöjdsförbund

hemslojdeniskane.se
Hemslöjdskonsulenterna verkar för att utveckla slöjden
i regionen. Kontor och verksamhetslokaler finns i
Landskrona men verksamhet bedrivs i hela Skåne.

Förbundet är en paraplyorganisation för
lokalföreningarna, arbetsgivare åt konsulenterna samt
ägare av Hemslöjden Skåne AB.
Christin Nielsen, ordförande 070-943 03 47
christin.nlsn@gmail.com

Adress: Landskrona gamla stationshus
Österleden 10, 261 35 Landskrona
E-post: info@hemslojdeniskane.se

Hemslöjdsföreningarna

Annhelén Olsson, verksamhetsledare,
070-211 43 93 annhelen.olsson@hemslojd.org

hemslojden.org
Hemslöjdsföreningarna ordnar lokal verksamhet för sina
medlemmar. Läs mer om hur du blir medlem på sista
sidan i bladet.

Åsa Stentoft, deltid kursverksamhet,
070-910 46 66 asa.stentoft@hemslojd.org
Kalle Forss, hård slöjd, barn och unga,
070-269 99 85 kalle.forss@hemslojd.org

Helsingborgs Hemslöjdsgille
ordf. Anna-Clara Lindén 042-21 19 03
annaclara_linden@hotmail.com

Sofia Månsson hård slöjd, kommunikation,
070-918 80 77 sofia.mansson@hemslojd.org

Hemslöjden Malmöhus
ordf. Ann-Sofie Magnér 073-342 18 54
annsofie.magner@me.com

Johanna Karlsson, ekonomiassistent
johanna.karlsson@hemslojd.org

MittSkånes Hemslöjdsförening
ordf. Susanne Asserfors 070-719 27 87
susanne@asserfors.nu

Hemslöjdens butik i Landskrona

Staden Malmös Hemslöjdsförening
ordf. Luisa Carbonelli
stadenmalmoshemslojd@gmail.com

Hemslöjden Skåne AB
Nätbutik: hemslojdenskane.se
Adress:
Landskrona gamla stationshus
Österleden 10
261 35 Landskrona

Söderslätts Hemslöjdsförening
ordf. Caroline Smith Mollnar
c.smith.molnar@gmail.com

Tel: 0418-591 20
E-post: butiken@hemslojdeniskane.se

Ängelholms Hemslöjdsgille
ordf. Marianne Oxelman 070-310 72 06
oxelman.marianne@gmail.com

Personal:
Eva Berg butikschef
Ann-Charlotte Larsson

Östra Skånes Hemslöjdsförening
ordf. Wiveca Vohnsen 076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Hitta oss på nätet
Många av föreningarna har egna facebooksidor och instagramkonton.
Hemslöjdskonsulenternas instagram hittar du på @hemslojdeniskane
Hemslöjdens butik heter @hemslojdsbutikeniskane
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AKTUELLT

AKTUELLT
Senaste nytt från Skånes Hemslöjdsförbund.

Spinnträffar hösten 2018
Träffarna är öppna för dig som kan spinna
och vill träffa andra spinnare.
Hemslöjden i Skåne, Landskrona:
25 aug, 15 sept, 27 okt, 5 nov och 1 dec.
Tid: 5 nov, kl. 18-21 övriga dagar kl. 10–13.

World Wide Spin in Public Day

Utvalt i Skåne 2018 är en jurybedömd vandringsutställning som arrangeras för andra
gången av Skånes Hemslöjdsförbund, Form/
Desigcenter och Konsthantverkcentrum. I
samband med invigningen i juni så offentliggjordes vilka verk som valts ut till utställningen, samt vilka tre verk som belönades
med stipendier.
Utställningen visas på:
Form/Design Center Malmö t.o.m 19 aug
Trelleborgs museum 3 nov–13 jan 2019
Kulturcentrum i Ronneby 15 juni –1 sept
2019
När ansökan stängde var det 240 bidrag
anmälda och av dessa har 29 verk valts ut och
visas i utställningen. En del av utställarna
är välmeriterade namn, medan andra deltar
i en utställning för första gången. Årets jury
var Matti Klenell, Ann Elmdahl och Agneta
Linton.
I samband med vernissagen delades
90.000 kr ut i form av tre stipendier från
Skånes Hemslöjdsförbunds stipendium
tilldelades Gunnel Lindahl, Liga Lagzdina
och Lone Bach Borius och verket GuLiLo, för
deras visionära arbete med textilt återbruk,
genom att lyfta fram omoderna textilier till
en ny användning, ge dem ett nytt värde och
göra dem visuellt intressanta igen. Samt inte
minst, för deras arbete med att sprida detta
nytänkande till ungdomar.
String Furniture AB:s stipendium
tilldelades Tomas Auran och Karin Auran
Frankenstein och verket MarmorUll.

15 sept arrangeras den internationella
dagenWorld Wide Spin in Public Day.
Spinngruppen i Landskrona visar garner
och textilier av handspunnet garn
Tid: kl. 10–14
Plats: Hemslöjden i Skåne, Landskrona

Foto: Andreas Larsson

Mer information om alla verken, stipendiemotivieringarna,
juryn och utställarna finns på utvaltiskane.se

Malmö Industriförenings stipendium
tilldelades Kristofer Åberg och verket
Arvskniven.
Hemslöjdsnytt
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AKTUELLT / Utställningar

Stygn varje dag 2017
Utställningar på Hemslöjden i Skåne,
Landskrona gamla stationshus

– utställningen –

Mer info om tider för vernissager och aktiviteter i samband med utställningarna finns när
det närmar sig på hemslojdeniskane.se
STYGN VARJE DAG 2017 –
UTSTÄLLNINGEN visas t.o.m 1 sept
På initativ av brodösen Pia Sjöstrand
startades 2017 uppmaningen på nätet, via
Facebook, om att sy stygn varje dag under
hela 2017. Under sommaren visar Hemslöjden
i Skåne upp ett 40-tal av alla de broderier som
gjordes.
Utställningskatalogen med alla brodösernas
tankar om sina verk finns att ladda ner på vår
hemsida hemslojdeniskane.se
Se också broderierna i Facebook-gruppen
Stygn Varje Dag 2017 och på Instagram under
#stygnvarjedag2017

HÅLL AV HÅLL I HÅLL UT –
Handvävd inredningstextil av
Twistin´of Sweden, 8 sept– 6 okt
Hur står sig begreppet kvalitet i förhållande
till vår konsumtion och aktuella klimatfrågor?
Hanterar vi ett föremål med större omsorg
om vi har lagt ner mycket tid eller pengar på
den? Är det slaget av konsumtion något som
skulle kunna påverka vår miljö och livskvalitet? Eller är kvalitetsbegreppet och dess
innebörd exkluderande och elitiskt? Detta är
frågor som textilsstudion Twistin´ of Sweden
ställer i arbetet med sin utställning. Bakom
Twistin´ of Sweden står idag Anne Elmdahl
som inspireras av traditionen, naturens och
materialens egenskaper. Experimentlusta,
envishet och genuin hantverksskicklighet är
drivkrafterna.

HÅLL AV HÅLL I HÅLL UT
Handvävd inredningstextil av
Twistin´ of Sweden

MAXAD
GRANNLÅT
Smycken och
objekt i skön
blandning av
Karin Ferner

MAXAD GRANNLÅT –
Smycken och objekt i skön blandning av
Karin Ferner, 13 okt–10 nov
Ska du göra något nytt kan du gärna titta
bakåt! Karin Ferner nytolkar tradition,
känsla och skönhet. En utställning med återanvändning av färg, form och material och en
hyllning till prål, flärd och glädje.
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SKÅNES HEMSLÖJDSFÖRBUND / kurser

KURSER

Skånes Hemslöjdsförbund arrangerar slöjdkurser för både nybörjare och avancerade. Kursledarna är experter på sina områden och håller hög kvalitet. Prova något nytt eller fördjupa dig!

Anmälningar
Anmäl dig lättast på hemslojdeniskane.se/kurser Får du ingen bekräftelse, kontakta hemslöjdskonsulent
Åsa Stentoft på asa.stentoft@hemslojd.org eller 070-910 46 66. Anmälan är bindande, övriga anmälningsvillkor
finns på hemslojdeniskane.se/anmalningsvillkor. OBS: om inget annat anges tillkommer materialkostnad som
betalas på plats.

Kursrabatter
Du som är medlem i en hemslöjdsförening har 100–200 kr rabatt på våra kurser. För att få rabatt måste du
ange ditt medlemsnummer när du anmäler dig. Är du under 25 år? Då har du alltid 50% rabatt på våra kurser!

Folkdräktssömnad, grupp G
En termin

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha
till jeansen eller en särk, byxor
eller väst. Kontakta Gillis innan
kursen startar för att diskutera
vad du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: 15 sept, 29 sept, 13 okt, 24
nov och 1 dec, kl. 9.30–15.30
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: snarast

Folkdräktssömnad, grupp M
En termin

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha
till jeansen eller en särk, byxor
eller väst. Kontakta Gillis innan
kursen startar för att diskutera
vad du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: 18 aug, 22 sept, 6 okt , 27
okt och 10 nov, kl. 9.30–15.30
Plats: Bygdegården i Förslöv
Hemslöjdsnytt

Kostnad: 2.800 kr
Anmälan: snarast

Folkdräktssömnad, grupp O
En termin

Du väljer själv vad du vill sy.
Antingen kan du sy till din folkdräkt eller utföra reparationer
och ändringar på den. Eller så
kan du välja att sy ett nytt plagg
inspirerat av folkliga dräkter,
exempelvis ett livstycke att ha
till jeansen eller en särk, byxor
eller väst. Kontakta Gillis innan
kursen startar för att diskutera
vad du behöver för material.
Lärare: Gillis Jimheden
Tid: 22 aug, 12 sept, 3 okt, 24
okt, 7 nov och 28 nov, kl 12.30–17
Plats: Bygdegården i Förslöv
Kostnad: 2.800kr
Anmälan: snarast

Skånskt Yllebroderi, grupp J
HT 18–VT 19

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi tidigare får hjälp att komma vidare.
Vi inspirerar varandra och tittar
också på gamla broderier för att
få en känsla av hur fritt och personligt detta folkliga broderi är.
Lärare: Eva Berg
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Tid: 5ggr/termin. Höstens tider:
13 sept, 17 sept, 1 okt, 15 okt och
29 okt, kl. 18.30–21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.650 kr
Anmälan senast: 15 aug

Skånskt Yllebroderi, grupp U
HT 18–VT 19

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi
tidigare får hjälp att komma vidare.Vi inspirerar varandra och
tittar också på gamla broderier
för att få en känsla av hur fritt
och personligt detta folkliga
broderi är.
Lärare: Eva Berg
Tid: 5ggr/termin. Höstens tider:
10 sept, 24 sept, 8 okt, 22 okt, 5
nov, kl. 18.30–21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.650 kr
Anmälan: senast: 22 aug

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

FÄRGLÄRA FÖR STICKARE

PÄRLSTICKNING

Skånskt Yllebroderi, grup UT
HT 18–VT 19

Är du nybörjare får du lära dig
hur du överför ett mönster till
tyg, de olika stygnen som förekommer i skånskt yllebroderi
och lite om monteringar. Du som
broderat skånskt yllebroderi tidigare får hjälp att komma vidare.
Vi inspirerar varandra och tittar
också på gamla broderier för att
få en känsla av hur fritt och personligt detta folkliga broderi är.
Lärare: Eva Berg
Tid: 5ggr/termin, Höstens tider
11 sept, 25 sept, 9 okt, 23 okt, 6
nov, kl 18.30–21
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.650 kr
Anmälan senast: 22 aug

Skånskt
yllebroderi
En helg

På kursen lär
du dig de stygn,
bottensömmar, mönsterformer
och material som används i det
skånska yllebroderiet. Den passar både för dig som är nybörjare
och dig som broderat tidigare.
Material kan du köpa av kursledaren. I samarbete med SV
Skåneregionen.
Lärare: Kristina Persson
Tid: 15–16 sep, kl 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne Lund
Kostnad: 1.400 kr

TAMPADE NÄVERBURKAR

Anmälan: senast 29 aug

I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.

Färglära för stickare
En dag

En kurs i förenklad färglära,
som lägger tyngdpunkten på
hur man ska tänka när man
kombinerar två eller flera färger i flerfärgsstickning. Du får
sticka provlappar med restgarner du haft med och prova så
många färgkombinationer som
du hinner och sedan diskuterar
vi hur resultaten blev. Ett kort
föredrag om färgernas historia
ingår och det kommer att finnas
stickade plagg att titta på som
är exempel på både lyckade och
misslyckade färgkombinationer!
Förkunskaper: du måste kunna
sticka med två färger för att ha
glädje av den här kursen.
Lärare: Johanne Ländin
Tid: 22 sept, kl. 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne Lund
Kostnad: 900 kr
Anmälan: senast 5 sept
I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.

Pärlstickning
En dag

Blinga din stickning! Att sticka
pärlmuddar är kul – och enklare
än det ser ut att vara. Dessutom
blir resultatet lika vackert som
ett smycke. En fin spetssjal går
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att piffa till lite extra med hjälp
av pärlor. Johanne visar hur
man trär pärlor på garn innan
man stickar och hur man trär
pärlor på garn med hjälp av en
virknål under stickningens gång.
Sedan får du prova att sticka
med pärlor efter ett mönster. Du
får också göra en öppen uppläggning och – om vi hinner – sy ihop
mudden med maskstygn.
Lärare: Johanne Ländin
Tid: 23 sept, kl 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan Regionförbund
Skåne Lund
Kostnad: 900 kr
Anmälan: senast 5 sept
I samarbete med SV
Regionförbund Skåne.

Tampade näverbrukar
En helg

Näver är det tunna ytskiktet av
björkens bark. Det har i tusentals år använts till förvaring
och fuktskydd och näverslöjd
är en av de klassiska hemslöjderna. Tampade näverburkar
är en typ av förvaringskärl med
en finurlig låsfog och med lock,
botten och knoppar av trä, allt
sammansatt utan lim. Du får
kunskap om material och materialval, form och proportioner,
tappning med olika låsfogar, dekorer, lock och botten samt täljda
knoppar. Kursledaren går också
igenom blandning och målning
med oljefärg. Under kursen hinner du göra en burk och dekorera
Hemslöjdsnytt

DEKORERA DIN SPEDETRÖJA

ÅTERBRUKSMATTOR

den med punsning och prägling.
Burken är då klar för målning.
Lärare: Ramon Persson
Tid: 22-23 sept, kl 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 5 sept

Återbruksmattor

Tälja

En helg

En helg

Under kursen lär du
dig grunderna i att
tillverka återbruksmattor i tre olika
tekniker, och inspiration att utveckla dem: klackmattor, flätade
och krokade mattor. Du får kunskap om hur mattorna byggs upp
och får prova dig fram till olika
kvaliteter och sätt att arbeta på.
Kursledaren går igenom hur du
förbereder materialet, de olika
teknikerna och hur du börjar och
avslutar en matta. Inga förkunskaper krävs.
Lärare: Marion Larsson
Tid: 29–30 sept, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 12 sept

En rolig och inspirerande grundkurs i
täljning där vi börjar enkelt men ökar på svårighetsgraden allt eftersom. Kursen
passar också dig som är lite mer
van att tälja. Du får lära dig tälja med kniv och yxa i färskt trä.
Andra verktyg och redskap som
du också kommer att använda är
spräckjärn, bandkniv, täljhäst
och japanska dragsågar. Vi går
igenom täljtekniken som olika
knivgrepp, klyvning, kapning,
materialkännedom och formens
betydelse för föremålet samt
enklare ytbehandling. Verktyg,
redskap och material finns på
plats. Det finns också föremål
att inspireras av som slevar,
smörknivar, stekspadar, fantasifåglar, gubbar, smycken, nålhus,
krympburkar m.m.
Lärare: Anders Isgren
Tid: 6–7 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400
Anmälan: senast 19 sept

Dekorera din spedetröja
En helg

Under kursen får du kläm på
hur du applicerar ett fast material på ett elastiskt och vilka
stygn som är lämpliga. Du kan
att arbeta på en provlapp, och
köper då för ca 100 kr ett materialkit med allt du behöver. Du
kan även påbörja din egen spedetröja som du, antingen stickat
själv, eller en maskinstickad
grundtröja som du kan beställa
av kursledaren. Grundtröja
stickas efter dina personliga
mått och beställs senast en
månad före kursen. Har du en
påbörjad spedetröja och vill ha
hjälp med att slutföra den är
du också välkommen. Kontakta
Inger Ohlsson för beställning av
provlapps-kit /grundtröja, kurs@
ibodesign.com
Lärare: Inger Ohlsson
Tid: 29–30 sept, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 12 sept

Hemslöjdsnytt

Kursledarpresentation:
Marion Larsson är känd som korgmakare och blev jubileumsåret 2012
utsedd till mästerslöjdare i Bohuslän
Hon tillverkar korgar i trä som
ofta också har någon textil detalj.
Marion är också skicklig i textilt
hantverk, och har i många år varit
verksam som kursledare i Västra
Götalandsregionen.

TÄLJA

Sy en överdel
av raka stycken
Två helger

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser
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Har du i ditt skåp en broderad
kaffeduk, en handvävd duk med
en fläck på eller annat vackert
tyg som väntar på att bli något
användbart? Kom med eller utan
förkunskap och sy en överdel i

SY EN ÖVERDEL

folkligt snitt. Den enkla modellen är hämtad från folkdräktens
särk, sydd av raka stycken. Du
syr för hand, på maskin eller
både och. Till sist kan du brodera
ett vackert monogram eller något
annat på ditt plagg, inspiration
finns att hämta i nya och gamla
märkböcker. Kursledaren berättar också om särkens användning genom tiderna.
Lärare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 6–7 okt, 10–11 nov
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 2.300 kr
Anmälan: senast 19 sept

Tvåändsstickning
En helg

Genom att sticka tvåändsstickning får du ett varmt, slitstarkt
och vackert plagg. Du stickar
med två ändar, därav namnet,
varannan maska med ena änden
och varannan maska med den
andra änden. Utmärkande för
tekniken är också mönsterkruset
(ytmönster) som stickas på ett
speciellt sätt med de båda ändarna. Är tvåändsstickning helt
nytt för dig får du lära dig grunderna; uppläggning, att sticka
räta och aviga maskor och att
sticka mönsterkrus. Du som kan
grunderna och vill utforska tekniken mer, kan prova olika sätt
att sticka mönsterstickning med
två eller flera färger och lära dig
hur du på ett smidigt sätt stickar
en figur i avvikande färg mitt
på ett plagg. Du kan också välja

TVÅÄNDSSTICKNING

att fördjupa dig i hur du stickar
vackra och välsittande tumkilar
på olika sätt.
Lärare: Karin Kahnlund
Tid: 20–21 okt, lör kl. 9–17, sön
kl. 9–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.600 kr
Anmälan: senast 3 okt

Plåtslöjd
En helg

Av konservburkar
och annat återbruksmaterial slöjdar du
allt möjligt som är bra att ha
där hemma – lysande ljusstakar,
praktiska hängare, glittrande
dekorationer, färgglada blommor
– möjligheterna är så många!
Kursen inleds med genomgångar
av verktyg, material och säkerhet. Några teknikövningar följer.
Därefter tid för egna större och
mindre projekt.
Lärare: Gunnar Jeppsson
Tid: 20–21 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 3 okt
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Grundkurs i tovning
En helg

Du får undersöka tovningens
möjligheter, och göra mindre objekt eller teknikprov. Det kan bli
en liten väska, en kudde eller ett
annat rymligt föremål, ett platt
föremål med eventuella tredimensionella effekter eller några
prov med andra tekniska knep
som du kan använda i ditt arbete
framöver. Du kommer få använda naturfärgad ull från svenska
får, både kardflor och lockar.
Ullsorter du kommer att arbeta
med: Finull, gobelängull, rya,
gotland samt allmogefår. Kursen
riktar sig främst till nybörjare
men även till dig som provat på
att tova tidigare.
Lärare: Vera Frederiksen
Zhotkevich
Tid: 10–11 nov, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 24 okt
Kursledarpresentation på nästa sida

Hemslöjdsnytt

GRUNDKURS I TOVNING

Kursledarpresentation:
Vera Frederiksen Zhotkevich är
textilkonstnär, född och utbildad i
St. Petersburg. Sedan 2007 bor
hon Sverige. Hon arbetar uteslutande med naturmaterial och återbrukstextil och har hållit på med
tovning i drygt 15 år. Hon gör själv
främst bruksföremål som kläder,
accessoarer och inredningstextilier,
men tycker att tovningen också ger
stora möjligheter till formgivning av
objekt med rent estetiskt och konstnärligt syfte. Parallellt med sitt eget
konsthantverk, undervisar hon på
folkhögskola och i grundskola.

Borstbindning
En dag

Kom och lär dig sätta borstar.
Du går hem med 4-5 färdiga borstar efter denna dag.
Borstar med agave, tagel och
gethår används som material. Kursledarna kommer från
Onslunda hembygdsförening
som har Nordens enda borstmuseum. Onslunda är en gammal
”borstabygd” och föreningen
vill förmedla kunskapen om att
sätta borst vidare.
Lärare: Maria Skarped och
Karin Sköld
Tid: 17 nov
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 650 kr.
Materialkostnaden är 550 kr/
person och betalas till kursledarna.
Anmälan: senast 31 okt
Hemslöjdsnytt

TOVA TOMTAR

Halmkronor
En helg

Gör en vacker halmkrona eller
oro att ta fram vid helger och
högtider. Namnet oro kommer
sig av att en upphängd krona
sätts i rörelse av minsta drag.
Du får göra en halmkrona med
lyktor, rosetter och flätade kuddar. Du lär dig att rensa och
sortera råghalmen men på kursen arbetar du med färdigrensad halm som kursledaren har
med sig. Lyktorna görs av bitar
av halmstrån. Till rosetter och
flätade kuddar använder man
uppfläkta och pressade strån, det
ger extra glans åt kronan.
Lärare: Ingrid Bondesson
Tid: 1–2 dec, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.400 kr
Anmälan: senast 7 nov

Kursledarpresentation:
Ingrid Bondesson har arbetat med
halmslöjd sedan 70-talet. Hon vill
gärna förmedla sina kunskaper så
konsten att göra halmkronor bevaras. Ingrid har i många år levererat
halmslöjd till Hemslöjden i Skåne.

Tova tomtar –
barn & vuxen tillsammans
En dag

Tova tomtar och pynt att hänga i
t.ex granen. Tomtarna tovas med
färgad ull kring en mall med
hjälp av såpa och vatten. Sedan
10

nåltovar/syr vi fast skägg och
detaljer. Vi provar också att använda okardad ull som fyllning
när vi gör runda former. Den
som vill kan göra platta figurer
som kan få en upphängning. Vi
använder olika material att tova
in som garn, filtbitar, okardad
ull, lin m.m, samt syr dit någon
detalj med garn eller pärlor.
Lärare: Christel Jönsson
Tid: 8 dec, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: 1.050 kr (barn & vuxen
tillsammans)
Anmälan: senast 21 nov

Kursledarpresentation:
Christel Jönsson började tova för
knappt 40 år sedan och haft sitt
företag Toveriet i ca 25 år. I början tovade hon mest vad familjen
behövde, som vantar, sockor, sulor,
leksaker och mössor/hattar. Men
efterhand som familjen växte upp
så fanns det tid till det hon var mest
intresserad av, nämligen skulpterandet och kläder. Christel har haft
många kurser i tovning för både
barn och vuxna.

anmäl dig
till kurserna på
hemslojdeniskane.se/kurser

FÖRENINGARNA / Helsingborgs Hemslöjdsgille

FÖRENINGARNA

I Skåne finns sju lokala hemslöjdsföreningar som du kan bli medlem i. Föreningarna arrangerar
slöjdkaféer, inspirationsdagar, medlemsträffar m.m. För medlemskap, se sista sidan.

Helsingborgs
Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborg
Anna-Clara Lindén, ordf.
042-21 19 03 annaclara_linden@hotmail.com
Anna-Karin Lie annakarin@drlie.se

Våra aktiviteter hålls i
Helsingborg, om inget annat
anges.

Slöjdkafé på Rosengårdens
bibliotek

Vi stickar, virkar och broderar med mera. Vi inspirerar och
hjälper varandra. Nybörjare eller
proffs – alla är välkomna.
Tid: månd 20 aug, 17 sept, 15
okt, 12 nov, 10 dec, kl. 15–18.30
Drop-in, ingen föranmälan krävs.
Fri entré, vi bjuder på kaffe/te.
I samarbete med Rosengårdens
bibliotek

Slöjdkafé på
Stadsbiblioteket

Sticka, virka, brodera eller slöjda
annat på Stadsbiblioteket i
Helsingborg. Kom och inspirera
och låt dig inspireras av andra
slöjdintresserade.
Tid: tor 23 aug, mån 10 sep, ons
3 okt, ons 24 okt, tors 15 nov,
mån 3 dec, kl. 17–20
Plats: Stadsbiblioteket
Ingen kostnad. Fika finns att
köpa i Café Birger
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Slöjdloppis

Har du material hemma, som
inte vill bli något, eller kanske
ett UFO som någon annan

skulle vilja göra klart? Här finns
chansen att sälja eller köpa allt
som har med slöjd att göra, t ex
material och redskap, mönster,
böcker, tidningar eller annat. Mer
information får du med e-post
när det närmar sig, men du kan
anmäla dig redan nu om du vill
sälja något.
Tid: lör 1 sept, kl 12–15
Plats: Stadsbiblioteket
Anmälan: senast tis 28 aug till
annakarin@drlie.se
I samarbete med Stadsbiblioteket
Helsingborg

Flamskvävnad – väv ett litet
smycke/hårspänne

Prova på-kurs för dig som vill
väva flamskt. Du kan låna
vävram eller köpa billigt av
kursledaren.
Ledare: Kristina Ignestam
Tid: lör 8 sept, kl 10–16
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad inkl. material: medlem
250 kr, övriga 300 kr
Anmälan: senast 1 sept till

ser flätad ut, som en näverkorg.
Tekniken är gammal och användes förr till sockskaft, men den
passar mycket bra till t ex sjalar
och tröjor.
Ledare: Carina Boman-Bårström
Tid: ons 19 sep, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad: medlem 200 kr,
övriga 250 kr
Ta med en lång rundsticka, nr 3
eller 3,5 och garn som passar till.
Anmälan: senast 12 sept till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Brodera petit point, halva
korsstygn

Prova på-kurs där vi tränar petit
point och skapar ett broderi ca 13
cm i fyrkant, lämpligt som en lite
större nåldyna.
Ledare: Eva Edenby
Tid: tor 29 sept, kl. 18–21
Plats: Studieförbundet
Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad: Medlem 250 kr, övriga
300 kr. Material ingår.
Anmälan: senast 13 sept till
annaclara_linden@hotmail.com

042-21 19 03
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

annakarin@drlie.se
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Näverstickning

Vid näverstickning stickar du
en ruta åt gången, vågrätt rad
efter rad. Detta ger en yta som
11

Hemslöjdsnytt

Helsingborgs Hemslöjdsgille / Hemslöjden Malmöhus

Sashikostygn + jeans= ett
kreativt möte

Vi syr sashikostygn på jeans/
tyglappar eller direkt på byxorna. Vi skapar unika uttryck och
avtryck med broderi, mönster och
färg. Lapparna passar också till
att göra miniväskor för teknik
eller smink. Vi broderar efter
enkla japanska sashikomönster
eller efter egen fantasi. Träff 1 är
inspiration och broderistart, sen
kan du ev brodera mer hemma.
Vid träff 2 broderar vi vidare och
monterar lappar på kläder eller
planerar för miniväskor. Möjligheterna är oändliga och vi inspireras av varandra. Du får också
tips om böcker, hemsidor och
inspirerande instagramkonton i
världen.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: tor 4 okt kl. 18–21 och lör 13
okt kl. 11–15
Plats: Studiefrämjandet Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad: medlem 450 kr, övriga
500 kr
Ta med: Material ingår, men
ta gärna med jeans, kläder att
montera broderiet på.
Anmälan: senast 27 sept till
eva.lithell@telia.com 073-231 57 75
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Nålbindning, för nybörjare
och de som vill lära lite mer

Med hjälp av en nålbindningsnål och ullgarn kan du sy vackra
vantar, mössor och sockor. Tekniken är gammal, den användes redan under vikingatiden.
Nålbundna plagg går lätt att
valka/filta och ger ett varmt och
nästan outslitligt plagg.
Ledare: Helen Thorn Jönsson och
Katarina Thorn Jönsson
Tid: lör 20 okt, kl. 11–15
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Söderg. 10
Kostnad: medlem 200 kr, övriga
250 kr
Ta med: nålbindningsnål och
ullgarn som passar till. Nålbindningsnål av ben kan köpas
av kursledaren. Meddela vid
anmälan om du vill köpa nål.
Anmälan: senast 10 oktober till

hemslojden.org/

hemslojden-malmohus
Ann-Sofie Magnér, ordf.
073-342 18 54
annsofie.magner@me.com
Stina Fjelkner–Modig
073-695 06 42
fjelkner-modig@telia.com

evaml.mayo@gmail.com
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Alla anmälningar är bindande.
Avanmälan senare än en vecka
före kursstart debiteras. Minst 5
deltagare/kurs.

Prova på att göra småslöjd i
halm

Bankgiro: 5715-9246
Swish-nr: 123 413 6610.
Glöm inte att ange vad du betalar för.

Vi gör små halmarbeten som du
kan hänga i granen eller göra en
oro av.
Ledare: Ingrid Bondesson
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Söderg. 10
Tid: lör 10 nov, kl. 10–15
Kostnad inkl. material: medlem
300 kr, övriga 350 kr
Anmälan: senast 3 nov till
annakarin@drlie.se
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan

Medlemsaktivitet: Nåltova
julpynt

Välkommen att nåltova julpynt
samtidigt som du träffar andra
medlemmar i föreningen. Vi
bjuder på fika.
Tid: lör 24 nov, kl. 10–14
Plats: SV, Söderg. 10
Anmäl: senast 17 nov till
annakarin@drlie.se
I samarbete med Studieförbundet
Vuxenskolan
Hemslöjdsnytt

Hemslöjden Malmöhus
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Res med oss till Bergen
19–24 sept

Det finns platser kvar för den
som vill komma med på resan
till Bergen i Norge. Vi åker buss
via S Sandby, Lund och Malmö,
tar båten från Köpenhamn till
Oslo och kör vidare över fjällen
till Bergen. Besök planeras på
Hardanger Folkmuseum och
för en visning av ”Bröstlappar”.
Om allt klaffar besöker vi även
bl.a. Hillesvång Ullvarefabrikk,
Oleana, Ullform, Ledaal Teppeveveri samt rosmålning i Os.
Kostnad beräknas till 6.500–
7.000 kr + tillägg för enkelrum
(summan är beräknad på 35
deltagare). Anmäl dig snarast
till: annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Hemslöjden Malmöhus

Broderikafé på Limhamn

Ta med ditt broderi, köp en fika
i kaffeautomaten och sitt ner i
gemenskapen. Vi visar dig gärna
om du aldrig broderat tidigare.
Tid: lörd 1 sep, 29 sep, 20 okt, 17

nov, 8 dec alltid kl. 11–13

Plats: Limhamns Bibliotek,
Odeng 43
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Ingrid Carlsson

070-668 39 75
ingrid.rune.carlsson@telia.com

Skärtorsdag

Vi fortsätter med våra populära
familjeträffar där vuxna, barn
och ungdomar täljer tillsammans
i färskt trä.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: torsd 30 aug, 27 sept, 25 okt,
29 nov, alltid kl 18.30–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: Vuxna 100 kr, ink. fika
och material. Barn och ungdomar
gratis i sällskap med vuxen.
Anmälan: en vecka innan till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

GarnGille

Vi som gillar garn ses och inspirerar varandra. Ta med ditt
projekt: broderi, stickning,
virkning, knyppling, bandvävning, spinnrock, slända eller
lappa & laga? Sitt ner en stund
och jobba på det, samtidigt som
du kan få tips på något nytt
garnprojekt. Vi ses första gången
1 september som är Hemslöjdens
dag.
Tid: lör 1 sept, 29 sept, 20 okt,
kl. 13–15
Plats: Utsikten, Lunds Stadsbibliotek, S:t Petri kyrkog. 6
Ingen kostnad. Ingen anmälan.
Mer info: Elisabeth Hamfelt
elisabeth.hamfelt@telia.com

070 3901972
I samarbete med Lunds
stadsbibliotek.

Prova på broderi

I samband med sista dagen för
Kulturens Jane Austen utställning finns det möjlighet att
prova på att sy ett personligt
monogram med inspiration av
gamla mönster. Vi broderar med
korsstygn på linne. Material
finns på plats och alla åldrar är
välkomna. Vi hjälps åt.
Ledare: Elisabeth Hamfelt
Tid: sön 2 sept, kl. 12–15
Plats: Trädgårdsrummet, Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: Inträde till museet
Ingen anmälan

konsumtion på nytt sätt. Denna
gång designar vi påsar till vardagens alla behov och utmanar
plasten i enkel designad förvaring/tygpåsar av återbrukade
material. 17 nov fortsätter vi på
samma tema.
Ledare: Monica Palmqvist
Tid: lör 22 sept, kl. 10.30–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 550 kr, övriga
650 kr, barn och ungdomar gratis
Mer info vid anmälan
Anmälan: senast 13 sep till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

Återbruk av jeans

Slöjd-After-Work

Under hösten blir det fyra tillfälle med olika tema.
Tor 13 sept Virka in ditt
måttband med Ann-Sofie Magnér
Tor 11 okt Gör en egen pensel
med Monica Palmqvist
Tor 8 nov Svartstick med
Agneta Möller
Tis 4 dec Änglar med
Ann-Sofie Magnér
Tid: kl. 18–20.30
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Lanskrona
Kostnad: Medlem 200 kr, övriga
250 kr. Ungdom och barn gratis
i sällskap med vuxen. Soppa och
bulle ingår i priset.
Mer info vid anmälan
Anmälan: senast en vecka innan
till annsofie.magner@me.com
073-342 18 54

Vad kan man göra av ett par
förbrukade jeans? Vi syr och
broderar armband av dem! Det
finns ett flertal modeller att välja
mellan.
Ledare: Kate Warell
Tid: sön 23 sept, kl. 11–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 610 kr, övriga
750 kr
Material: 75 kr som betalas på
plats.
Anmälan: senast 13 sept till
katewarell@gmail.com

070-836 75 24

Zero waste: Antiplastic 1

Zero waste är en stor folkrörelse
i hela världen. Att finna kreativa
och lustfyllda sätt att ta till vara
och återanvända och att se på
13
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Hemslöjden Malmöhus / MittSkånes Hemslöjdsförening

Glasfusion: Smycken

Vi gör fantastiskt vackra
smycken av finaste glas. Smyckena bränns i Monicas ateljé och
avhämtas därefter på överenskommen dag i Landskrona.
Du har tid att göra två set av
halssmycke, örhänge och ring.
Ledare: Monica Eckhoff
Tid: lör 13 okt, kl. 10.30–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 750 kr. Materialkostnad
ca 175-200 kr betalas på plats.
Anmälan: senast 5 okt till
katewarell@gmail.com

070-836 75 24

Pappersmarmorera och
tillverka en vacker låda

Lär dig klistermarmorering,
en teknik där en blandning av
t.ex vetestärkelse och akrylfärg
appliceras direkt på papper. Med
hjälp av olika redskap görs sedan
mönster med stor mångfald. Av
dessa vackra papper tillverkar vi
en personlig låda.
Ledare: Helena Pettersson och
Ann-Sofie Magnér
Tid: 27–28 okt, kl. 10.30–15.30
Plats: Verkstan i Allmogehallen,
Kulturen i Lund, Tegnérplatsen
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.250 kr
Mer info vid anmälan
Anmälan: senast 18 okt till

Workshop i silversmide

Alla får tillverka en personlig
ring i silverplåt, 925 silver, på
denna stansar man sitt namn, en
text och ev. en symbol. Den som
vill kan få sin text eller mönster
oxiderad.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 27 okt, kl. 10-16
Plats: Säbygatan 17, Landskrona
Kostnad: medlem 650 kr,
övriga 750 kr. Material till en
ring ingår i avgiften.
Anmälan: senast 20 okt till
annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

annsofie.magner@me.com

073-342 18 54

MittSkånes Hemslöjdsförening

hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening
Susanne Asserfors, ordf 070-7192 787
susanne@asserfors.nu
Christel Olsson, v. ordf – kursanmälningar
070-567 44 63 olsson.christel@telia.com

Stramaljbroderi &
monteringar

Vi inspireras från gamla
märkböcker att brodera
”långa” korsstygn och pärlor
på stramalj. Det blir en helg
med mycket glädje och inspiration som passar både nybörjare
och vana brodöser. Broscher,
armband och mobilfodral är
några exempel på vad vi arbetar
med.
Ledare: Ann-Sofie Magnér
Tid: 13–14 okt, kl. 10–16
Plats: Hemslöjden i Skåne,
Landskrona
Kostnad: medlem 1.100 kr,
övriga 1.250, barn och ungdomar gratis
Mer info vid anmälan
Anmälan: senast 7 okt till

Christa Hedve sekreterare – medlemsansvarig
0413-207 65 christahedve@gmail.com

Kartans resa genom Skåne

20 aug–8 sept, Biblioteket i Höör
14 sept, Kulturnatt i Höör
17 sept–12 okt Biblioteket i Eslöv

annsofie.magner@me.com

Det finns plats för fler i vårt
glada gäng med sytokar. Vi
utforskar kända, kluriga och
ovanliga stygn.
Ledare: Christina Rassmus och
Christel Olsson
Tid: Varannan måndag udda
veckor 27 aug, 10 sept, 24 sept,
8 okt, 22 okt, 5 nov,19 nov, 3 dec,
kl. 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 500 kr, inkl visst
material
Ta med: sax, nålar och vad du
tror kan vara bra att ha.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

073-342 18 54
Hemslöjdsnytt

Brodera med Brodööserna

14

MittSkånes Hemslöjdsförening

Tälj ett nålhus

Hur förvarar du dina finaste
nålar eller småborr? Vi täljer
ett nålhus och en knopp som
färgsätts efter eget tycke.
Ledare: Hans Rask
Tid: lör 29 sept, kl. 10–13
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 200 kr. Materialkostnad tillkommer med 50 kr
betalas till kursledaren. Betalas
kontant vid kurstillfället.
Ta med: täljkniv om du har, vi
bjuder på kaffe och te.
Anmälan: till 070-567 44 63
olsson.christel@telia.com

Singlade bollar

Vi singlar bollar som man gjorde
förr.
Ledare: Christina Rassmus
Tid: ons 3 okt, kl 18–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 150 kr, inkl. material.
Betalas kontant vid kurstillfället
Ta med: sax, fingerborg. Vi
bjuder på kaffe och te.
Anmälan: till 070-567 44 63

hemslojden.org/stadenmalmo
facebook.com/StadenMalmosHemslojd
Luisa Carbonelli, ordf.
Marie Bjurén, medlemsansvarig 070-482 52 60
Allmänna frågor stadenmalmoshemslojd@gmail.com
Medlemsfrågor smhmedlem@gmail.com

PopUp vävstuga på
Rosengård

Staden Malmös Hemslöjdsförening anordnar en POP-UP-vävstuga tillsammans med Yalla Sofielund och Vi Vävare i Skåne under
projektet Kraftsamling Herrgårdens sommaraktiviteter Bästa
Sommaren på Rosengård i Malmö.
Tid: mer info finns på
och på
bastasommaren.weebly.com

olsson.christel@telia.com

Flygande grisar och stekta
sparvar?

Lysande smycken och
broderade kretsar

olsson.christel@telia.com
Vi planerar fler kurser under
hösten. Håll utkik på vår hemsida
på hemslojden.org och på vår
facebook-sida MittSkånes
Hemslöjdsförening.

tinyurl.com/smhinspiration

hemslojden.org/forening/stadenmalmo

Plats: Medborgarkontoret Varda,
Ramels väg 41, Malmö
Ingen kostad, ingen anmälan

Brodera små söta fantasidjur,
pynta och dekorera för att få
dem personliga.
Ledare: Boel Östlund Elgström
Tid: ons 10 okt, kl 18.30–21
Plats: Kulturhuset Anders,
Stenskogsv 2, Höör
Kostnad: 250 kr inkl material.
Betalas kontant vid kurstillfället.
Ta med: Sax och fingerborg.Vi
bjuder på kaffe och te.
Anmälan: till 070-567 44 63

kr tillkommer för komponenterna. Betalas på plats.
Ta med: fingerborg om du har,
pärlor och annan grannlåt om
du vill.
Anmälan: på

Med elektriskt ledande stygn
skapar vi lysande grannlåtsbroderi!
Under kvällen visar hemslöjdskonsulent Christian Svensson hur
du med nål och elektriskt ledande
tråd kan brodera egna kretsar
med lysdioder. Dekorera sedan
ditt alster med pärlor, stygn och
applikationer. Inga förkunskaper krävs och det kommer finnas
färdiga materialsatser för de som
inte vill skapa fritt.
Ledare: Christian Svensson
Tid: 22 aug, kl. 18–21
Plats: Form/Design Center,
Lilla Torg 9
Kostnad: Medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övrig 150 kr. Materialkostnad 100
15

Slöjdhäng

Staden Malmös Hemslöjdsförening ordnar tillsammans med The
Upcycle Collective, och föreningen Gerillaslöjd Slöjdhäng under
den 6:e Internationella konferensen om nerväxt (6th International Degrowth Conference).
Med fokus på hållbarhet, slöjd
och återbruk träffas vi och lagar
kläder, fixar till och pimpar äldre
plagg tillsammans.
Tid: 23 aug, kl. 18–20
Plats: Nöjesteatern i Folkets Park
Ta med: Ta med ett plagg du
Hemslöjdsnytt

Staden Malmös Hemslöjdsförening
tröttnat lite på eller som behöver
lagas och kom och få inspiration
och guidning. Annat material
finns på plats.
Ingen kostnad, ingen anmälan

Lappa och laga vackert!

Vi firar hemslöjdens dag med
slöjdloppis och slöjdworkshops på
STPLN i Malmö. Försäljning av
material och verktyg (ej färdiga
föremål)
Tid: 1 sept
Plats: STPLN, Västra hamnen,
Stapelbäddsg. 3
Kostnad: Gratis att besöka
Anmälan: Ingen anmälan för att
besöka, vill du sälja maila miann.

Brodera på kläderna istället för
att slänga! Laga så det syns så
lite som möjligt eller gör en rolig
dekoration. Ta med ett plagg så
ser vi vad som kan göras. Eller
kom med ett exempel på hur fint
det kan bli.
Ledare Elisabeth Hamfelt
Tid: 11 sept, kl. 18–21
Plats Form/Design Center,
Lilla Torg 9
Kostnad: medlem SMHF 50 kr,
medlem annan förening 100 kr,
övrig 150 kr
Ta med: plagg i behov av kärlek.
Visst material finns på plats, men
ta med om du har.
Anmälan: på

event@gmail.com

tinyurl.com/smhinspiration

Hemslöjdens dag med
slöjdloppis

Håll utkik på Staden Malmös
Hemslöjdsförenings Facebooksida
för mer information

Dye day–växtfärgnings
workshop

Lär dig att färga tyger med
växter, löv och saker från köket.
SMH i samarbete med den ungerska designern Adrienn Görgényi erbjuder en spännande dag
i Dye Lab Malmö, som öppnar
under sommaren. Workshopen
kommer att täcka grunderna i
växtfärgning och ger dig en bild
av den historiska bakgrunden.
Vi fokuserar på själva växtfärgning, men du kan testa på att
göra mönster med den japanska
tekniken Shibori. Efter workshopen har du fått en förståelse för
processen och du kommer att
kunna experimentera vidare och
färga ditt eget tyg, garn, spets
och dina kläder hemma.
Ledare: Adrienn Görgényi
Tid: 15 sept, kl. 10–17
Hemslöjdsnytt
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Plats: Dye Lab Malmö,

Eriksrog. 3
Kostnad: 850 kr.
Material tillkommer.
Anmälan: info@carpathianaffair.com

Ingen återbetalning vid avbokning senare än 7 dagar före
evenemanget.

Sy-LAN

Sy intensivt under ett par dagar
och bara fokusera på skapandet
i sällskap av andra deltagare.
Ta med dig dina syprojekt eller
testa nya maskinen eller våga
prova när du har andra omkring
dig som också kan sy. Vem som
helst kan delta. På STPLN finns
projektplatser och stora tillklippningsbord. Föredrar du att sticka
eller virka så kan du såklart
också delta!
Ledare: Hannah Runnqvist
Tid: lör 13 okt, kl. 9–19 och sön
14 okt, kl 9–17. Du kan vara med
hela dagarna eller så länge du
vill och orkar
Plats: STPLN, Västra Hamnen,
Stapelbäddsg 3
Kostnad: 680 kr för helgen. 580
kr vid bokning senast 31 aug.
Endagsbiljett 400 kr.
20 % mängdrabatt vid bokning
av minst två helgbiljetter.
Frukost, lunch och fika ingår.
Ta med: eget projekt och
sy-maskin. Om du inte har en
egen symaskin, hör av dig. Det
finns ett begränsat antal att låna
Mer info

hannah.runnqvist@gmail.com
Anmälan: hemslojden.org/forening/
stadenmalmo eller på eventbrite.
co.uk/e/sy-lan-biljetter-46844660641

Datum och teman
för resten av höstens
inspirationskvällar!

10 okt Folkliga dräkter och flätade strumpeband
14 nov Singlade bollar
12 dec Pappersslöjd och kransar
med jultema

Söderslätts Hemslöjdsförening / Ängelholms Hemslöjdsgille

Söderslätts
Hemslöjdsförening

Ängelholms
Hemslöjdsgille

hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

hemslojden.org/angelholmshemslojdsgille

Caroline Smith Molnar, ordf
c.smith.molnar@gmail.se

Marianne Oxelman, ordf.
070-310 72 06
oxelman.marianne@gmail.com

Cecilia Persson
Karin Lannegren
Lotta Pettersson
Marie-Louise Lillås-Hansson
Åsa Lindahl
Ida Liedholm
Carolina Zourdis Cederblad
Ann-Sofie Grentzmann

----------

Kontakt soderslattshf@gmail.com
Vi reserverar oss för förändringar. Besök vår hemsida för senast nytt
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Medlemskvällar

Ledare: Söderslätts Hemslöjdsför-

enings styrelse
Tid: tors 20 sept, ons 17 okt,
kl. 18–21
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: medlem i SöHF gratis,
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund
eller stanna hela tiden, gör som
du har tid och lust.

Modern syjunta

Ta med handarbete och kom för
att sticka, virka och brodera.
Tid: lör 10 nov, kl. 12–15
Plats: Strandbaden i Falsterbo.
Kostnad: medlem i SöHF gratis,
övriga 50 kr
Ingen anmälan, kom en stund
eller stanna hela tiden, gör som
du har tid och lust.
I samarbete med Falsterbo
Strandbad

Virka korgar –
för barn från 10 år.

Ledare: Ida Liedholm och

Caroline Smith Molnar
Tid: lör 8 sept, kl. 10–13
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 100 kr, material och

fika ingår.
Anmälan: till

Bygga gärdsgård

I höst planerar vi en dagskurs,
där vi lär oss bygga en gärdsgård.
Plats: Hos Birgitta J Sternerup,
Tockarp, Örkelljunga
Anmäl ditt intresse till:

c.smith.molnar@gmail.se

oxelman.marianne@gmail.com

skansktyllebroderi.se

070-310 72 06
Vi samarbetar med Regionmuseet och hoppas att bidrag kommer
att beviljas. Ni som redan har
anmält er, kommer att få information, när vi får besked om ev.
bidrag.

Kransbindning

Hantverk och Matmarknad

Skånskt yllebroderi

Ledare: Cecilia Persson.

Terminskurs med start i höst.
Plats: Mellang. 22, Skanör
Kostnad: 1.450 kr.

I slutet av november planerar
vi en aktivitet kring kransbindning. Håll koll på vår
hemsida och i nästa nummer av
Hemslöjdsnytt.

Hemslöjdsgillet slöjdar och
presenterar höstens program.
Tid: lör 4 aug, kl. 10–17
Plats: Hembygdsparken,
Ängelholm

Broderikafé

Kom och brodera eller slöjda
vad du vill. Tillsammans ger vi
varandra tips och råd.
Ledare:
Hedvig Wendelbo-Hansson
Tid: månd 27 aug, 17 sept, 15 okt,
29 okt (se mer nedan), 19 nov,
10 dec, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
17

Hemslöjdsnytt

Ängelholms Hemslöjdsgille
Forts Broderikafé

Kostnad: medlem 250 kr, övriga

Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till

350 kr

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Stickkafé

Vi stickar, virkar eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Marianne Oxelman
Tid: mån 3 sept, ons 10 okt,
tors 8 nov, mån 3 dec, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: 50 kr inkl. fika
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

Ta med: Ta med bottentyg,
gärna bomullstyg, i valfri
storlek, (30×30, 30×50, 60×60
cm) och småbitar i olika färger
och mönster, som ska sys fast
på bottentyget. Ta också med
broderigarn som pärlgarn och
märkgarn samt vanligt sybehör.
Det kommer också att finnas
material på plats. Vill du ta med
något att laga så är det naturligtvis ok.
Anmälan: senast 21 sep till

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

070-310 72 06

Karvsnitt

Prova att skära enkla mönster i
trä med kniv. Vi övar på några
olika snitt och skär traditionella
geometriska figurer eller bokstäver.
Ledare: Hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tors 20 sept, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ta med: Karvsnittskniv eller liten
täljkniv om du har. Material och
verktyg finns på plats.

After school kultur

Till dig i åk 4-9 som är intresserad av slöjd och tycker om
att arbeta med dina händer.
Kom och prova på hemslöjdens
olika tekniker. Vi arbetar bl a
med papper, tyg, garn, ståltråd
och trä. Du kanske har ett eget
projekt som du vill fortsätta
med? Välkommen att sticka,
virka, fläta, vika, tälja…!
Ledare: Marianne Oxelman,
Sten Lindgren m fl.
Tid: torsd 4, 11, 18, 25 okt, 8, 15,
22 och 29 nov, kl. 15.30–17
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad, ingen föranmälan.

Bottensöm – ett sätt att
brodera, på tusen olika sätt!

medlem 150 kr, övriga 200 kr
Anmälan: senast 13 sep till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Sashiko-Boro Japanskt
broderi

Hemslöjdsnytt

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

I samarbete med Aktivitet förebygger, Ängelholms kommun och
Engelholms Schackklubb.

Kostnad inkl. material:

Från början en teknik att laga
och förstärka med; idag används
sashiko inom konstsömnad och
som dekoration. Vi kommer att
brodera ett stycke, som passar
till en påse, kudde, kasse eller
till något annat du kommer på.
Förstygn (tråckelstygn, upp och
ner stygn) i olika kombinationer
är det som kommer att användas.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: lör 29 sept, kl. 10–15
Plats: Kronohäktet, Tingstorget

Ta med: garn som har ca 350-450
m /100 g, gärna i flera färger,
men minst ett ljust. Stickor 3
mm (ev 2½ mm). Garn och stickor kommer finnas till försäljning.
Anmälan: senast 25 sep till

Testa att göra ditt eget
vantmönster!

Under en kväll testar vi att utforma våra egna vantmönster, du
får tips och råd om passform,
mönsterstickning och finishen på
vantar. Efter kvällen har du själv
möjligheten att gå vidare och göra
ännu fler egna vantmönster.
Ledare: Johanna Skoog
Tid: tis 2 okt, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
18

Bottensöm är ett dekorativt
och effektfullt sätt att täcka en
eller flera ytor i ett broderi. Den
förekommer i många landskapsbroderier t ex hallandssöm och
skånskt yllebroderi. Vi lär oss
några olika bottensömmar och
skapar även egna och fantasifulla bottensömmar.
Ledare: Hedvig WendelboHansson
Tid: lör 6 okt, kl 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr
Ta med: material finns att köpa
på plats men ta gärna med eget.
Anmälan: senast 29 sep till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Ängelholms Hemslöjdsgille

Helt koko-s!

Slöjda loss med kokosnötter! Prova att göra skålar av
skalet till förvaring av smycken, nycklar, godis, snacks,
blommor..., dricka kokosmjölken
samt rosta och baka av kokosköttet. Överblivna skaldelar
förvandlas till knappar, hårspännen, köksredskap m.m. Hållbarhet i kubik – kom och prova och
utmana din kreativitet!
Ledare: Louise Vitas
Tid: lör 13 okt, kl 11–16
Plats: Nyhemsskolan slöjdsal
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr
Ta med: 1–2 kokosnötter och
skedkniv om du har.
Anmälan: senast 28 sep till
louise@slojd.nu 070-294 69 76

Fritt broderi

Minibroderi med collage. Du
kommer att brodera, bygga upp
en textilbild med diverse tygbitar
och stygn, lite som att måla med
tygbitarna, garnet, trådarna och
stygnen. Ingen förkunskap eller
broderivana behövs, bara lusten
att skapa något vackert.
Ledare: Bodil Englund och
Agneta Kjellberg
Tid: tor 18 okt, kl 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 150 kr, övriga
200 kr
Materialkostnad: 20 kr.
Ta med: Allt material kommer att
finnas på plats. Pannå till montering av broderi finns att köpa.
Anmälan: senast 11 okt till
oxelman.marianne@gmail.com

maskor. Vid uppföljningstillfället
kan du repetera grunderna och
gå vidare med tekniken.
Ledare: Anna-Clara Lindén
Tid: lör 20 okt, kl 10–16 med
återträff lör 17 nov
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ta med: Tvåtrådigt ullgarn i
olika färger, strumpstickor 2,
2½ eller 3, beroende på handlag
och önskemål om stickfasthet.
En stor säkerhetsnål är också
praktiskt att ha. Nysta garnerna
så att du kan ta en tråd utifrån
och en tråd inifrån nystanet.
Kostnad: medlem 450 kr, övriga
600 kr
Anmälan: senast 13 okt till

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

Broderikafé tema eld

Kom och brodera eller vad du vill.
Tillsammans ger vi varandra tips
och råd.
Ledare: Hedvig WendelboHansson.
Tid: mån 29 okt, kl. 18–21
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Pris: Ingen kostnad.
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-3107206.

Lovslöjd för barn och vuxna

Tema eld: Enkla ljusstakar
Ledare: Sten L, Gun W-H, Pia M,
Agneta K m.fl.
Tid: ons 31 okt, kl 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Ingen kostnad
Anmälan: till
oxelman.marianne@gmail.com

070-310 72 06

070-310 72 06

Introduktion till
tvåändsstickning

Krympburkar

Tvåändsstickning ger en vacker
och hållbar stickning, som passar
mycket bra till t ex vantar och
pulsvärmare. På denna kurs
får du lära dig grunderna i den
gamla tekniken tvåändsstickning. Du får lära dig att lägga
upp och sticka räta och aviga

nik. Vi påbörjar tillverkning av
ett lock, som också görs i torrt
material. Vi kommer även att
tala om mönsterskärning.
Ledare: Bo Giliusson
Tid: lör 10 nov, kl 10–16
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad: medlem 300 kr, övriga
400 kr
Materialkostnad: 80 kr
Ta med: Kniv om du har.
Anmälan: senast 3 nov till

Bind din egen julbock i
granris!

Ledare: Josef Hinterlechner
Tid: sön 18 nov, kl 10–13
Plats: Kronohäktet, Tingstorget
Kostnad inkl. material: medlem

450 kr, övriga 500 kr
Ta med: Sekatör och handskar

Anmälan: senast 11 nov till
oxelman.marianne@gmail.com

Vi tillverkar burkar i trä för
att förvara små ting i.Vi täljer i
både färskt och torrt trä. Vi lär
oss hur man gröper ur ett ämne,
gör botten av torrt material,
som sedan sätts i den bottenlösa burken och som sedermera
fastnar med hjälp av krymptek19

070-310 72 06

Deltagare under 25 år betalar
halva kursavgiften. Anmälan är
bindande. Avanmälan senare än
en vecka före kursstart debiteras.
Hemslöjdsnytt

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Temari

Östra Skånes
Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening
Wiveca Vohnsen, vice ordf.
076-046 18 62 wivecavohnsen@hotmail.com
Margareth Persson
073-312 24 24 margareth.persson@gmail.com
Tina Persson
070-244 60 61 tina.tenje@gmail.com

Broderikafé i Kristianstad

Välkommen att träffa broderiintresserade vänner!
Tid: onsd, kl. 13–16
Plats: Regionmuseet i Kristianstad
Ingen kostnad, ingen anmälan,
kom när du kan. Ta med eget
broderi.
Mer info: Karin Selander
070-820 22 05

Slöjdloppis

Passa på att sälja el. köpa allt
som har med slöjd att göra. T.ex.
material, böcker, mönster och
redskap.
Plats: Ravlunda skola
Tid: 8 sept, kl.10–15
Kostnad: 100 kr/bord
Anmälan: senast 1 sept
till 076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com

karin.g.selander@gmail.com
och facebook/Brodericafeet på

Regionmuséet i Kristianstad

Sashiko = Små stygn

Prova på den japanska broderitekniken som bygger på förstygn.
Från början var sashiko en
lagnings- och förstärkningsteknik som mest broderades med
vitt garn på indigofärgade tyger.
Dagen riktar sig till både dig som
är nybörjare och för dig som vill
lära mera.
Ledare: Lena Andersson
Tid: lör 15 sept kl. 11–16
Plats: Kristianstad, lokal meddelas senare
Kostnad: medlem 250 kr, övriga
300 kr
Ta med om du har: Bomullsgarner, pärlgarner och tyger i olika
grovlekar och kvalitéer. Långa
broderinålar som passar dina
garner och sax. Markeringspenna, kalkerpapper, linjal,
vinkelhake. Det kommer även att
finnas material på plats.
Anmälan: senast 31 aug till
073-312 24 24

karin.c.h@hotmail.com

Sashiko

Ledare: Takao Momiyama
Tid: 14 okt, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset,

Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
500 kr. Kursavgiften ska betalas
in senast en vecka före kursstart
på bankgiro 889-1210.
Ta med: Sax, lite större synålar,
något att laga (jeans eller skjorta)
eller jeanstyg och bomullslappar.
Vi börjar med förmiddagsfika till
självkostnad och genomgång!
Anmälan: till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

Brodera din egen brosch

Karvsnitt

Prova att skära enkla mönster i
trä med kniv. Vi övar på några
olika snitt och skär traditionella
geometriska figurer eller bokstäver.
Ledare: Hemslöjdskonsulent
Sofia Månsson
Tid: tors 4 okt, kl.18–21
Plats: Hantverkshuset, St Olof
Kostnad: 150 kr. Materialkostnad
tillkommer 30 kr.
Ta med: Liten kniv om du har.
Anmälan: senast 20 sept till
tina.tenje@gmail.com 070-244 60 61

margareth.persson@gmail.com
Hemslöjdsnytt

Temari betyder ungefär ”boll
som är lindad förhand” och det är
just runda bollar som är lindade
kring en kärna som kan bestå
av olika material. Bollarna är
dekorerade med mer eller mindre
invecklade mönster av lindade
och broderade trådar och band.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: 13 okt, kl. 9.30–16
Plats: Hässleholms kulturhus
Kostnad: Medlem 400 kr, ö
vriga 450 kr. Fika ingår.
Material kan köpas på plats
Anmälan: senast 1 okt till
070-857 14 19

20

Fritt broderi med olika broderigarner, pärlor m.m.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: 18 okt, kl. 18–21
Plats: hos W på A. Bergmans v.
11, Tyringe
Kostnad: Medlem 250 kr,
övriga 280 kr. Material finns att
köpa på plats.
Anmälan: senast 9 okt till
076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Östra Skånes Hemslöjdsförening

Sy en personlig väska

Det där fina broderiet som ligger i
en låda… eller den vävda bilden…
eller det fina tyget… Nu kan
du sy en personlig väska med
utgångspunkt från något fint du
sparat. Du kan dekorera med
band, spets, knappar etc om du
vill. Kursledaren hjälper dig att
komponera och visar hur du ska
sy. Viss syvana krävs.
Ledare: Marita Trobäck
Tid: lör 20 okt, kl. 10–16
Plats: Kristianstad, lokal
meddelas senare
Kostnad: medlem 350 kr,
övriga 400 kr
Ta med: ditt broderi et.c, matchande tyg, foder, stadigt mellanlägg, ev. blixtlås, tråd och
vanliga sybehör (sax, nålar etc.)
Symaskin. Visst material kan
köpas av kursledaren.
Anmälan: senast 27 sept till
073-312 24 24
margareth.persson@gmail.com

Klackamatta, -kudde eller
väska

Prova på tekniken att sy med
”klackar”. Vi klipper ut klackformade lappar i ylletyg och
broderar efter tycke och smak
med ullgarn samt kantar med
langettstygn.Därefter fäster man
”klackarna” på ett underlag och
det kan bli en liten matta, kudde
eller väska.
Ledare: Wiveca Vohnsen
Tid: lör 27 okt, kl. 10–15
Plats: hos W. på A. Bergmans v.
11, Tyringe
Kostnad: medlem 450 kr,
övriga 480 kr
Ta med om du har: Ylletyg, typ
vadmal, gärna återbruk. Material finns även att köpa på plats.
Mer info efter anmälan
Anmälan: senast 18 okt till
076-046 18 62
wivecavohnsen@hotmail.com

Näverstickning

Ledare: Tina Persson
Tid: 10 nov, kl. 10–15
Plats: Hässleholms kulturhus
Kostnad: medlem 350 kr,

övriga 450 kr. Fika ingår.
Anmälan: senast 1 nov
070-857 14 19
karin.c.h@hotmail.com

Temari

klackamatta

Skånskt yllebroderi

Kursen vänder sig till både
nybörjare och vana brodöser.
Tid: 27–28 okt
Ledare: Annika Nilsson,
Plats: Hantverkshuset, Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 800 kr,
övriga 950 kr
Ta med: Sax, sybåge och nålar.
Material kan tillhandahållas
genom kursledaren 070-657 19 12
Förmiddagsfika serveras till
självkostnadspris.
Kursavgiften ska betalas in
senast en vecka före kursstart på
bankgiro. 889-1210
Anmälan: 070-244 60 61
tina.tenje@gmail.com

Temari som ett japanskt
lapptäcke. Temari betyder
ungefär ”boll som är lindad för
hand”, och temari är just runda
bollar som är lindade för hand
med garn och trådar kring en
kärna, som kan bestå av olika
material. Bollarna dekoreras
sedan på utsidan med intrikata
mönster av lindade och broderade
trådar och band.
Ledare: Kerstin Tobiasson
Tid: 17 nov, kl. 9.30–16
Plats: Hantverkshuset, Lunkendev. 12, S:t Olof
Kostnad: medlem 400 kr, övriga
450 kr. Kursavgiften ska betalas
in senast en vecka före kursstart
på bankgiro. 889-1210
Material: kan köpas på plats av
kursledaren
Anmälan: till tina.tenje@gmall.com
070-244 60 61

Sömmar och stygn

Vi går igenom olika sömmar och
stygn och syr en provlapp. En bra
genomgång för dig som vill utöka
ditt förråd av olika stygn, som
du sedan kan använda i olika
sammanhang.
Ledare: hemslöjdskonsulent
Annhelen Olsson
Tid: tors 8 nov, kl. 18–21
Plats: Kristianstad, lokal meddelas senare
Kostnad: medlem 150 kr,
övriga 200 kr
Materialkostnad: 60 kr
Ta med: sax, nålar med udd i
olika storlekar, papper och penna.
Lingarner i olika färger
Anmälan: senast 25 okt till
073-312 24 24

Kursavgifter betalas in senast en
vecka före kursstart på bankgiro.
889-1210
Anmälan är bindande. Vid återbud
av annat skäl än t.ex. sjukdom tas
en anmälningsavgift ut på 150 kr.
Ställs en aktivitet in så återbetalar
vi givetvis hela avgiften.

margareth.persson@gmail.com
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Lite av varje

LITE AV VARJE

Här tipsar vi om sånt som kan vara av intresse. Kanske har du något du vill sälja eller efterlysa?
Hör av dig till redaktör Sofia Månsson sofia.mansson@hemslojd.org
Svenska Vävstolsmuseet
Glimåkra

Sök Hemslöjdens stipendier

Hemslöjdens Riksförbund delar varje år ut pengar
från olika stiftelser i form av stipendier. I år har de
fått ytterligare två fonder att fördela medel från,
Greta Johanssons linfond och Kerstin Andersson
Åhlins slöjdarstipendium. Slöjdare, hantverkare,
formgivare, designers och andra som ägnar sig åt
handgjort skapande är välkomna att söka stipendierna. Det finns 120 000 kronor att söka från fem
olika fonder. Ansökan är öppen från 15 augusti till
15 september och görs på ansökningsformulär på
Hemslöjdens hemsida hemslojden.org

Sommarkurser
20–24 augi: IKAT- en uråldrig mönsterteknik i vävning. Vi knyter och färgar varpen och väver.
5–7 sept: Experimentera med pappersgarn – från supertunt till riktigt
tjockt .
Utställningar
15 april – 9 aug: Mönster – från
skiss till mönster. Johanna Jalma,
broderi och Sagolikt och skimrande
– Britten Toftarp, brudkronor och
hårsmycken

Nämnen för Hemslöjdsfrågor och
Hemslöjdens Riksförbund arrangerar:

Pionjären Lilly Zickerman - ett seminarium om
kvinnokraft, kämparglöd och kreativitet.
Stockholm 24 aug. Läs mer på nfh.se

Vävdagar i Glimåkra
25-27 okt: Färgstark mässa med
mängder med garn och redskap, utställningar och vävar i vävstolarna.

Utställningstips

Svenska VävstolsMuseet Glimåkra
vavmuseum.se

Hej Slöjd! 1 sept–4 nov,
Galleri Hamnmagasinet Varberg

Kurstips:

350 barn, 6-12 år, från hela Halland har arbetat
fram en utställning om slöjd. . Barnen har själva
fått välja tema, skapat de föremål som ställs ut,
kurerat och ljussatt utställningen. Gör ett besök i Kakungens land, på kattklubben eller se
hur pappersParis ser ut. Eller varför inte vila en
stund medan du tittar på mästermagisk halm?
Utställningen vänder sig till barn 6-12 år.

LJUSPUNKTER AV PLÅT

Vi gör roliga, vilda och egensinniga
ljushållare av konservburkar och annat smått&gott.
Helgworkshop 4-5 aug i det vackra Orangeriet på Hovdala utanför
Hässleholm.
Kostnad 1.500 kr. Anmälan senast
22 juli till hej.evap@gmail.com se
också facebook.com/hej.evap

Next Level craft, t.o.m 21 okt
Textilmuseut I Borås

Een fantasifylld slöjdutställning som rör sig i
gränslandet mellan hantverk, design, mode och
konst. Voguing, tovad ull, elektronisk folkmusik,
rotslöjd, LED-vävning, näverflätning, handfärgade
trämöbler och high fashion flätas samman i en annorlunda, normbrytande slöjdsaga.

Bonadsmuseet i Unnaryd

I Unnaryd, Halland finns ett bonadsmuseum med
kurser och utställningar. Värt ett besök!
bonadsmuseum.se

Hemslöjdsnytt
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HEMSLÖJDEN SKÅNE AB

HEMSLÖJDENS BUTIK

Adress: Österleden 10, Landskrona Tel: 0418-591 20 E-post: butiken@hemslojdeniskane.se
Nätbutik: hemslojdenskane.se Öppet: måndag–fredag kl. 10–18, lördag kl. 10–14

Vi fortsätter med julbilder i
musikens tecken. Årets heter Så
går vi runt om ett enebärssnår och
det är Gunvor Johansson som är
designer.

Förutom allt du kan köpa i butiken utför vi också en
massa tjänster:
• Vi syr innerkuddar
• Vi monterar
• Vi varpar
• Vi märker dopklänningar
och vi har den utmärkta servicen att du kan plocka
ullgarn i våra hyllor och köpa hur mycket eller lite du
vill.

För att tillfredsställa våra utländska kunder har vi nu dalahästar
som komplement till vår skånske
Nils Holgersson.
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Avs: Skånes Hemslöjdsförbund
Avs: Skånesgamla
Hemslöjdsförbund
Landskrona
station
Box 1143
Österleden 10
221 05 LUND
261 35 Landskrona

BLI MEDLEM!

I Skåne finns sju hemslöjdsföreningar som du som är intresserad av slöjd och hantverk kan bli
medlem i. Föreningarna är uppdelade regionalt men du kan delta på alla aktiviteter oberoende
vilken förening du väljer att vara medlem i.

Som medlem får du

• Medlemstidningen Hemslöjdsnytt
4 ggr/år hem i brevlådan

• Rabatt på prenumeration av tidningen
Hemslöjd

Föreningarna arrangerar
slöjdkaféer, inspirationsdagar,
medlemsträffar, resor, föredrag, kurser m.m.

• Rabatt på kurser och aktiviteter i Skåne
• Rabatt på kurser på Sätergläntan –
Hemslöjdens kursgård och Skansens
hantverkskurser.

Så här gör du
Att vara medlem i en förening kostar mellan
200–275 kr/år beroende på vilken förening du
vill tillhöra. Enklast blir du medlem genom att gå in
på hemslojden.org och anmäla vilken förening du vill
bli medlem i.
Du kan också kontakta din lokala förening direkt,
se kontaktuppgifter längst fram i tidningen.

Helsingborg Hemslöjdsgille
hemslojden.org/helsingborgs-hemslojdsgille

Hemslöjden Malmöhus
hemslojden.org/hemslojden-malmohus

MittSkånes Hemslöjdsförening´
hemslojden.org/bosjokloster-hemslojdsforening

Staden Malmös Hemslöjdsförening
hemslojden.org/stadenmalmo

Söderslätts Hemslöjdsförening
hemslojden.org/soderslatts-hemslojdsforening

Ängelholms Hemlöjdsgille
hemslojden.org/angelholms-hemslojdsgille

Östra Skånes Hemslöjdsförening
hemslojden.org/ostra-skanes-hemslojdsforening

